UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia
zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych
Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą
odwoławczą – na październik 2020 r.
Zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 108 preambuły i art. 125 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, instytucja
zarządzająca
ponosi
główną
odpowiedzialność
za
skuteczne
i efektywne wdrażanie funduszy polityki spójności oraz EFMR i odpowiada za zarządzanie
programem operacyjnym zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.
Ze względu na powyższe Instytucja Zarządzająca RPO, której funkcję pełni Zarząd
Województwa Dolnośląskiego, zobligowana jest m.in. do jednoznacznego sformułowania
zasad, według których przebiega wybór projektów do dofinansowania, w tym reguł procedury
odwoławczej.
Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
„w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej
zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania,
a w przypadku gdy w działaniu występują poddziałania – w ramach poddziałania, właściwa
instytucja, do której wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia (…)”.
Ze względu na dotychczasowe wyroki sądów w przedmiocie pozostawienia protestów bez
rozpatrzenia Instytucja Zarządzająca RPO, której funkcję pełni Zarząd Województwa
Dolnośląskiego przyjęła, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to wartość „L”
wyznaczana przez Ministerstwo Finansów jako limit wartości środków wspólnotowych, które
można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie.
Przedmiotowy limit wyznaczany jest dla poszczególnych priorytetów/działań. Ze względu na
zapis art. 66 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Instytucja Zarządzająca dokonuje podziału ww. limitu
do poziomu poddziałań (zgodnie z algorytmem przeliczania środków, stanowiącym załącznik
do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego).
Mając powyższe na uwadze przedkłada się do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku
z procedurą odwoławczą – na październik 2020 r. jako załącznik do niniejszej uchwały.

